Indicator

Definitie**

Plaats in het verslag

3

Materialiteit en afbakening

G4-17

Overzicht van financiële resultaten organisatie

Financieel Jaarverslag 2015

G4-18

Beschrijving van proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag en de implementatie van de

Protocol Maatschappelijk

reporting principles

Jaarverslag 2014-2015

G4-19

Overzicht van alle materiële afwegingen die ten grondslag liggen aan de selectie van duurzaamheidpijlers H2 (P14 – P19)

G4-20

Overzicht van die thema’s die bij de verschillende duurzaamheidpijlers materieel zijn bevonden

Protocol Maatschappelijk

binnen de organisatie

Jaarverslag 2014-2015

Overzicht van die thema’s die bij de verschillende duurzaamheidpijlers materieel zijn bevonden

H2 (P14 – P19), Bijlage 1

door stakeholders buiten de organisatie

(P48-P56)

Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie Achterkant

Protocol Maatschappelijk

omslag (bijvoorbeeld fusies of overnames, verandering van referentiejaar of verslaggevingsperiode en

Jaarverslag 2014-2015

G4-21
G4-22

DUURZAME KETENS

MEDE MOGELIJK MAKEN

veranderingen met betrekking tot de aard van de activiteiten of de meetmethoden).
G4-23

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte

		

Protocol Maatschappelijk
Jaarverslag 2014-2015

4

Stakeholder betrokkenheid

G4-24

Lijst van afstemming met stakeholders

Bijlage 1 (P48-P56)

G4-25

Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders die moeten worden betrokken

Protocol Maatschappelijk Jaar-

		

verslag 2014-2015, H2 (P14 – P19)

G4-26

Benadering van het betrekken van stakeholders, waaronder de frequentie ervan per type en

Protocol Maatschappelijk Jaar-

groep stakeholders

verslag 2014-2015, H2 (P14 – P19)

G4-27

Overzicht van de hoofdthema’s die naar voren zijn gekomen in afstemming met stakeholders

H2 (P14 – P19), Bijlage 1 (P48-P56)

5

Verslagprofiel

G4-28

Verslagperiode (bijvoorbeeld fiscaal jaar of kalenderjaar) waarop de verstrekte informatie betrekking heeft Binnenkant omslag

G4-29

Datum van het meest recente verslag (indien van toepassing)

2014

G4-30

Verslaggevingscyclus (jaarlijks, tweejaarlijks, etc.)

Jaarlijks

G4-31

Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan

Binnenkant omslag

G4-32

Tabel waarin staat waar in het verslag de standaardonderdelen van de informatievoorziening te

Bijlage: GRI G4 Inhoudsopgave

vinden zijn (GRI Inhoudsopgave)
G4-33

Externe verificatie voor het beoordelen van de GRI toepassing

		

6

Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid

G4-34

De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die vallen onder het hoogste

Protocol Maatschappelijk
Jaarverslag 2014-2015

Organogram (P12)

bestuurslichaam en verantwoordelijk zijn voor specifieke taken, zoals het bepalen van de strategie of
het overzicht over de organisatie

7

Ethiek en integriteit

G4-56

Beschrijving van de waarden en principes van de organisatie

Voorwoord, H1 (P10-P13)

G4-58

Mechanismen die aandeelhouders en medewerkers de gelegenheid geven om aanbevelingen te doen

Bijlage 3 (P63)

aan of medezeggenschap uit te oefenen op het hoogste bestuurslichaam

schakel in succes

GRI INHOUDSOPGAVE 2015

schakel in succes

GRI INHOUDSOPGAVE 2015*
Indicator

Definitie**

EC

Economisch

EC 1

Directe economische waarden

EC 6

Percentage MT leden afkomstig uit land van handelen

EC 7
EC 8

Plaats in het verslag

Indicator

Definitie**

Plaats in het verslag

SO

Maatschappij

P2

SO 1

Medewerkerstevredenheid

Bijlage 3 (P63)

Bijlage 3 (P63)

SO 3

Geïdentificeerde risico’s met betrekking tot corruptie

Bijlage 3 (P63)

Investeringen in lokale infrastructuur en voorzieningen

Bijlage 3 (P63)

SO 5

Totaal aantal rechtszaken vanwege concurrentiebelemmerend gedrag, anti-kartel- en

Bijlage 3 (P63)

Donaties, sponsoring en vrijwillige bijdragen aan maatschappelijk debat

Bijlage 3 (P63)

monopolistische praktijken, alsmede de resultaten van deze rechtszaken
SO 9

Percentage nieuwe leveranciers die werden beoordeeld op effecten op de samenleving

H3 (P21-25)

SO 10

Significante actuele en potentiele negatieve effecten op de samenleving in de waardeketen

H3 (P21-25)

PR

Productverantwoordelijkheid

EN

Milieu

EN 1

Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht of volume

P2

EN 2

Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat uit afval uit externe bronnen

P62

EN 3

Direct en Indirect energieverbruik

P27, P28

PR 1

Levensduurstadia waarin de gevolgen van producten en diensten voor gezondheid en veiligheid

P43 & R&D CSR scan (P36)

EN 5

Energie die bespaard is door besparingen en efficiencyverbeteringen

P27, P28, P29

PR 5

Resultaten van onderzoek naar klantentevredenheid

P43

EN 6

Initiatieven ten behoeve van energie-efficiënte of op duurzame energie gebaseerde en diensten,

P27, P28, P29 en R&D CSR scan

1

Strategie

G4-1

Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie (bv. bestuursvoorzitter,

evenals verlagingen van de energie-eisen als resultaat van deze initiatieven.

scan (P36)

EN 12

Gevolgen voor biodiversiteit

P35

EN 15, 16 & 17

Broeikasgasemissies

P41, P59 en R&D CSR scan (P36)

EN 18 & 19

Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en gerealiseerde verlagingen

H4 (P26-P31), Bijlage 1 (P48-P56)

Voorwoord directeur of gelijkwaardige leidinggevende functie) over de relevantie van duurzame

EN 26

Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten en omvang

H4 (P26-P31)

ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie

EN 30

Aanzienlijke milieueffecten transport

P29

EN 31

Investering voor recycling bij recycling

Bijlage 1 (P48-P56)

EN 32

Percentage leveranciers dat werd gescreend op milieuaspecten

H3 (P21-25), Bijlage 1 (P48-P56)

EN 33

Belangrijke daadwerkelijke en mogelijke negatieve impacts op het milieu in de waardeketen

H3 (P21-25), Bijlage 1 (P48-P56)

Voorwoord – P1

2

Organisatie

G4-2

Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden

Voorwoord – P1

G4-3

Naam van de organisatie

Agrifirm

G4-4

Primaire merken, producten en/of diensten

H1 (P10-P13)

G4-5

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Apeldoorn

G4-6

Het aantal landen waar de organisatie actief is en namen van landen met ofwel grootschalige activiteiten, Organogram (P12)

LA

Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk

LA 1

Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio

P46

LA 5

Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt

Bijlage 3 (P63)

LA 6

Beleid m.b.t. melding arbeidsongevallen en beroepsziekten

P44

G4-7

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm

Organogram (P12)

LA 9

Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, naar werknemers categorie

P44

G4-8

Afzetmarkten

P2

LA 10

Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van

P43

G4-9

Omvang van de verslaggevende organisatie, waaronder:

P2

ofwel met specifieke relevantie voor de duurzaamheidkwesties die in het verslag aan de orde komen

> Aantal werknemers;

medewerkers garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan
LA 11

Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling

P63

> Netto-omzet (voor organisaties in de private sector) of netto-inkomsten (voor organisaties in de publieke sector);

LA 12

Diversiteit

P46, Bijlage 3 (P63)

> Totaal van het vermogen, onderverdeeld in schulden en eigen vermogen (voor organisaties in de private sector);

LA 16

Meldingen over schending arbeidsrechten

Bijlage 3 (P63)

> Hoeveelheid geleverde producten of diensten
G4-10

Diversiteit van medewerkers, uitgesplitst naar geslacht en contractperiode

P46, Bijlage 3 (P63)

G4-11

Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt.

Bijlage 3 (P63)

G4-12

Beschrijving van de waardeketen

Protocol Maatschappelijk

HR

Mensenrechten

HR 3

Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen

Bijlage 3 (P63)

		

Jaarverslag 2014-2015

HR 12

Meldingen over schending mensenrechten

Bijlage 3 (P63)

G4-13

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur of eigendom

Zie organogram P12

G4-14

Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie

Voorwoord

G4-15

Extern ontwikkelde economische, milieu-gerelateerde en sociale handvesten, principes of

Bijlage 1 (P48-P56)

andere initiatieven die de organisatie onderschrijft of bekrachtigt.
G4-16

*Schuttelaar & Partners heeft het maatschappelijk jaarverslag beoordeeld op GRI G4 ‘in accordance niveau Core’.
** Definities voor beoordeling van de GRI toepassing zijn terug te vinden in het protocol voor maatschappelijk jaarverslag van Agrifirm.

Agrifirm

GRI Inhoudsopgave 2015

Lijst van lidmaatschappen

Bijlage: Lidmaatschappen

		

(branche)verenigingen en

		

nationale en internationale

		

belangenorganisaties

